Zondag 6 mei 2012
Beroep ds. van Rheenen: De kerkenraad van de Gereformeerde kerk deelt u namens ds. van Rheenen mee dat hij
op woensdag 25 april in dankbaarheid een beroep heeft ontvangen van de Protestantse Gemeente te Nagele. Het
gaat om een aanstelling van 50%. Ds. van Rheenen heeft het beroep in overweging genomen en krijgt enkele weken
de tijd om een definitief besluit te nemen. Wij feliciteren hem hier mee van harte en wensen hem wijsheid in het te
nemen besluit. Het beroep zal geen gevolgen hebben voor het reeds geplande afscheid van 1 juli a.s.
Gezocht: De SOW jeugddienstcommissie is met spoed op zoek naar enthousiaste jonge mensen om de commissie
vanaf september te versterken! Vind jij het leuk om samen met anderen een jeugddienst in elkaar te draaien, dan ben
jij degenen die we zoeken. Misschien word jij dan wel verantwoordelijk voor het zoeken van een dominee, een
leuke band, een presentatie of het bedenken van een creatief thema. We zijn zowel voor als achter de schermen
mensen nodig. Voor meer informatie kun je terecht bij Renate van der Vecht, e-mail: justrenate@hotmail.com.
Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: In nieuwe wijken in grote steden is niet direct een kerkgebouw. Zoals in
Nieuw-Vennep, waar een predikant, in dienst van de Prot. Kerk, eerst 2 dagen per week is te vinden in een
lunchroom in het centrum van de wijk. Zo probeert hij in contact te komen met de drukke, vaak rand- en
buitenkerkelijke bewoners. Zijn opdracht is hen te laten zien wat God kan betekenen in het leven van mensen. Het
is een project van de Herv. Gemeente Nieuw-Vennep en het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Prot. Kerk
in Nederland. De 2e collecte is vandaag voor dit en soortgelijke projecten in Nederland.
Diaconie: Weet iemand een adres of adressen binnen of buiten de kerk waar meisjeskleding maat 74 t/m 92/98
welkom is? Er zijn ook babyslofjes/schoentjes bij en nog wat kleding kleiner dan 74. Graag hiervoor een telefoontje
naar Martha Prins, tel. 616205.
Voorjaarsmarkt: Zaterdag 12 mei is er weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt achter de van Dedemkerk. Er is weer van
alles te zien, te koop en natuurlijk ook veel te beleven voor jong en oud. De hamburgers en kniepertjes worden ter
plekke voor je klaar gemaakt en natuurlijk zijn er mooie bloemen en planten te koop zo vlak voor moederdag.
Kortom: kom tussen 9.00 en 13.00 uur voor een paar uurtjes gezelligheid!
Jeugddienst: Vanavond vindt er ’s avonds in “de Antenne” weer een jeugddienst plaats. Deze is voorbereid door
een catechisatiegroep van 15 en 16-jarigen. Het thema is: “Laat je horen”! Dit thema is afgeleid van het thema:
“Thank you for the music”, dat tijdens de catechisatiebijeenkomsten centraal stond. Je kunt je natuurlijk op vele
manieren laten horen: dat zullen we ook merken tijdens de dienst. We hopen in ieder geval dat er iets in beweging
gezet zal worden. Ds. Gerlof van Rheenen gaat voor, de vocals van de EPN-band werken mee en Luko Hans
begeleidt de meeste liederen op de piano. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen is uiteraard van harte welkom!
Neem vrienden, vriendinnen, familie etc. vooral mee!
Anders Kerken: Zondag 13 mei a.s. is het weer zover: een Anders Kerken dienst met het thema: “Pluk de dag”.
Anders is ook dat de dienst ditmaal gehouden zal worden in de “van Dedemkerk” aan de Hoofdvaart met als
voorganger ds. van Dijk. De dienst begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor koffie, thee en
fris. Zoals gebruikelijk is er weer oppasdienst aanwezig. Er is geen kindernevendienst, de kinderen blijven gewoon
in de dienst. Jong en oud zijn weer van harte welkom!

De Antenne
Collecteopbrengst 21-4: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 225,00. Kerk en Samenleving: € 201,00.
Collecteopbrengst 29-4: Kerk & Samenleving/Diaconie: € 227,00. Plaatselijk Kerkelijk Werk: 286,00.
Kindercollecte project: € 308,59.
Gezocht: Sectieleiders (m/v), taakomschrijving: ongeveer als wijkouderling maar zonder kerkenraadsvergadering.
Voelt u zich aangesproken, vertel het de scriba. Voor info: vraag iemand van de cie. pastoraat.

Van Dedemkerk
Collecteopbrengst 29-4: Kerk en Samenleving/Diaconie: € 204,65. Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 320,33.
Verjaarsvisite 75+: Gemeenteleden die hun verjaardag hebben gevierd in de maanden maart en april en daarbij 75
jaar of ouder zijn geworden hebben een uitnodiging ontvangen voor de verjaarsvisite op woensdag 9 mei om 10.00
uur in de Fontein. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. Van harte welkom!

